Agenda MR-vergadering 03-02-2021
Aanvang: 20:00 uur (via Teams)
Aanwezig: Biena van de Weerdt, Anke Leveau, Kirsten van den Bosch, Desiree Smeets,
Gonnie Kolenburg, Ulrich Laji, Suzanne Roomberg, Afina Vanderschuren
Afgemeld: /
1) Studieweek maart

Het voorstel is om de studieweek van maart grotendeels te laten vervallen. De studieweek
was bedoeld om de cito’s te analyseren. Op dit moment kunnen we de studiedagen niet
invullen op de manier waarvoor ze bedoeld waren. Als ouders al iets gepland hebben of een
vakantie geboekt hebben, zijn de kinderen niet verplicht om naar school te komen.
De verwachting is dat het merendeel van de ouders hier blij mee zal zijn. Als de scholen weer
open zijn, gaat er een enquête uit waarin wordt gepeild hoeveel kinderen wel of niet naar
school komen. Op basis daarvan wordt besloten welke stof (nieuwe stof of herhaling van de
stof) die week wordt behandeld.
De studieweek zal niet verplaatst worden naar een later moment. De cito’s zullen niet worden
afgenomen, zoals voorheen. Alleen de noodzakelijk toetsen worden afgenomen. Deze toetsen
worden afgenomen met een formatief doel.
De MR gaat akkoord met het voorstel om de studieweek in de week van maart in te korten
naar 1 studiedag op de maandag.
2)

Protocol

De groepen zullen verschillen aanvangstijden hebben. Op die manier willen we de drukte op
het schoolplein verminderen. Daarnaast zullen de kinderen (zoveel als mogelijk) alleen in hun
eigen groep en klaslokaal werken/leren
De MR gaat akkoord met het voorstel om de kinderen van groep 7/8 en alle leerkrachten een
mondkapje te laten dragen op de gangen en in de algemene ruimtes. Als ouders zich op het
schoolplein bevinden, wordt gevraagd om een mondmasker te dragen.
3)

Rapport en oudergesprekken

Het voorstel is om de rapporten en de oudergesprekken een week te verplaatsen. Op die
manier kunnen we een beter beeld geven over waar het kind zich bevindt in zijn/haar
ontwikkeling. We kunnen dan meerdere formatieve toetsen, observaties en andere gegevens
meenemen om in het rapport te verwerken en tijdens het oudergesprek te bespreken.
4) WVTTK

Het advies is om de informatie over meerdere mails te verspreiden.

Besluiten en actielijst
BESLUITEN MR
nr.

ONDERWERP

BESLUITEN

DATUM
VERGADERING
23-06-2020

1.

Ouderbijdrage
en bijdrage
schoolreisje

2.

Continurooster

3.

Eenmalige
verlaging
ouderbijdrage

4.

Positie
oudergeleding

Het voorstel van de OR is om de vrijwillige
ouderbijdrage vast te stellen op €25,00 (naast de
maximale bijdrage van €15,00 voor het
schoolreisje). De MR gaat hiermee akkoord.
Aangezien het schoolreisje van het schooljaar
2019 – 2020 is komen te vervallen i.v.m. de
Corona-crisis, zal het reeds betaalde
schoolreisbedrag per leerling gereserveerd
worden voor het schoolreisje van 2020-2021. Het
reeds betaalde bedrag wordt in mindering
gebracht op de te betalen schoolreisbijdrage
2020-2021.
De reeds betaalde bijdrage voor het schoolreisje
2019-2020 van groep 8 wordt, indien mogelijk
gebruikt voor de afsluiting van groep 8 en anders
wordt deze teruggestort aan de ouders.
Hier gaat de MR mee akkoord.
Het CVB heeft besloten dat we voor dit schooljaar 23-06-2020
(2020 – 2021) het continurooster blijven hanteren
vanwege Corona. De lestijden worden dan op alle
schooldagen van 08.30u – 14.00u. Verder geen
opmerkingen.
Het voorstel is om het bedrag naar beneden bij te 26-10-2020
stellen van €25,00 naar
€ 15,00 voor één jaar.
De MR gaat hiermee akkoord.
Het komende schooljaar zal niet het volledige
budget gebruikt worden, omdat er reserves zijn.
Voorzitter (dhr. U. Lalji) geeft aan dat na 3 jaar in
11-1-2021
de MR te hebben gezeten volgend schooljaar nog
maar 1 jaar zitting kan nemen in de MR als lid van
de oudergeleding. Het jongste kind zal dan in groep
8 zitten. Daarom stelt hij voor om het
voorzitterschap over te dragen en zijn plek als
oudergeleding vrij te geven aan een andere

gegadigde en voor de zomervakantie verkiezingen
uit te schrijven voor zijn vrijkomende plek. Dit
zodat er aan het begin van het volgend schooljaar
er een nieuw lid geïnstalleerd kan worden.

Actielijst MR
nr.
1.

ONDERWERP
Instemming

2.

Jaarverslag

3.

GMR-lid

4.

Bovenschoolse
MR
Kandidaatstelling Volgende MR

5.

Actie
Vanaf 1 januari heeft de MR
instemmingsrecht i.p.v. adviesrecht
over de meerjarenbegroting. Ulrich
zoekt hier meer informatie over.
Jaarverslag met daarin de besluitenlijst

Wie
Ulrich

Einddatum

